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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 خالصه جلسه گذشته 

دلیل واجب موقت نتوانیم وجوب قضاء را  عرض کردیم بحث در این است که اگر دلیلی بر وجوب قضاء نداشته باشیم و از خود

یا خیر؟ توضیح دادیم که چون مهمترین رکن استصحاب یعنی  ثابت کنیم وجوب قضاء را یمتوانصحاب میاستفاده کنیم آیا با است

آن یقین آنچه را که قبال به یعنی  .کندحقق نیست، استصحاب جریان پیدا نمیاتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه در این فرض م

قوت خودش  مثل وجوب نماز ظهر در بین زوال تا غروب آفتاب االن این یقین کماکان به ،داشتیم وجوب عمل در وقت خاص بود

، داشتیم االن هم متیقن است ینیق پس آنچه قبالً ،االن هم یقین داریم نماز ظهر از آن زمان تا غروب آفتاب واجب است ،باقی است

س پقبال متیقن ما نبوده است، این  ،حالت سابقه یقینیه ندارد، یعنی وجوب عمل بعد از وقت، شک داریم آنچه االن نسبت به آن

  .لذا جایی برای جریان استصحاب نیست .فی استمتیقنه و مشکوکه منتاتحاد قضیه 

 ان قلت

اشکال این است که چطور  کنیم. حالاستصحاب جاری میها به وقت در فقه داریم که در آن قیدنظیر واجبات م ما موارد متعددی

که اگر یکی از اند . مثال در مورد آب کر گفتهشودو در این موضوع استصحاب جاری نمیشود آن موارد استصحاب جاری می در

 یکی از این اوصافر آب کر در یعنی تغی .آب نجس است واسطه مالقات با نجاست تغییر کند،به (طعم، رنگ و بو)اوصاف سه گانه 

اسطه یکی از این وهکه ب . حال اگر این تغیریشودمیآب نجاست شود منجر به حاصل می گانه که بواسطه مالقات با نجسسه

لی ورنگ آب بواسطه مالقات با خون قرمز شده بود و ما حکم به نجاست کردیم  اوصاف سه گانه پدید آمده زایل شد، مثل اینکه

د زایل ش آمده بودر آب پی رنگ قرمز ندارد و آن تغییری که و رنگ آب به حال قبلی خود برگشت ودیگراالن مدتی گذشته است 

 کوم بهشود یا مح، آیا این پاک میبالنجاسه اًاو محکوم اًیصیر طاهر ،اینجا بحث شده که آیا این آبی که تغیرش زایل شده است شد؛

االن که شک داریم زوال تغیر موجب زوال  . یعنیکنیممینجاست جاری  استصحاب اند که مااهل تحقیق گفتهاینجا نجاست است؟ 

کنیم که آیا با زوال تغیر نجاست ، االن شک میواقع یقین داریم به نجاست سابقه این آب به واسطه تغیر ردپس ، نجاست است یا خیر

شود اما در وجوب نماز ظهر ب جاری میدر این مورد استصحاچطور ء نجاست سابقه را. کنیم بقا؟ استصحاب میثابت است یا خیر

و است در حالیکه هر دو مثل هم چه فرقی بین این د ؟شوداستصحاب جاری نمی گوییدمی« اذا خرج الوقت»مقید به وقت خاص 

صافه الثالثه اواذا تغیر فی احد »آب کر  نیز مقید به قید تغیر بوده،نجاست آب کر  ،وجوب نماز ظهر مقید به قید وقت بود باشندمی

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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وجود دارد، چطور در آبی که قید تغیر زایل در هر دو این قید  «هذا الوقت واجبةب مقیداً الصلوة» هم مسئله این بود که نجاآ« نجس

نوان ت به عبه قید وقت خاص بعد از زوال وق ل، اما در نماز و عمکنیدی میاستصحاب نجاست را جار زوال قید شمابعد از  ،شودمی

 دو؟  چه فرقی است بین این ؟کنیدقید استصحاب جاری نمی

 قلت

آیا  ؟بود که آیا احکام متعلق به طبایع هستند یا افراد شود بحث در اینپاسخ این اشکال داده میمطلبی که قبال گفتیم توجه به با 

خورد یا به فرد و ، این وجوب به طبیعت نماز میگوییم نماز ظهر واجب استوقتی می؟ یا مصداقباشند میاحکام متعلق به طبیعت 

 ؟ مصداق نماز

 ترین دلیل آن نیز، مهمتواند به مصداق متعلق شود، اصال حکم نمیباشنداحکام تکلیفی متعلق به طبیعت می تفصیال بیان کردیم که

اگر قرار باشد  .شودنمیچیزی تا تحقق خارجی پیدا نکند مصداق چیزی  ،مصداقیت مالزم با وجود خارجی است ن است کهای

معنایش این است که است، زیرا تحصیل حاصل  این ،خارج رق نماز یعنی فرد محقق شده نماز دوجوب نماز متعلق شود به مصدا

مصادیق  گاه بهیه هیچ. پس احکام تکلیفاین اصال معنا ندارد ه جا بیاورد وب از نماز که محقق کرده راواجب است آن فردی  بر مکلف

 مفصال قبال اربحث این  و طبیعت یعنی چیزی که خارجیت پیدا نکرده است. شوند، بلکه به طبایع متعلق میشوندو افراد متعلق نمی

 بحث کردیم.

 اشکالی وشود دایره طبیعت محدود می قهراً ،طبیعتی مقید به قیدی شد، اگر گیرداهی قیود و اوصافی در کنار طبایع قرارمیگلکن 

 حققمصداق یعنی چیزی که در خارج تو زیرا فرد  ،تواند مقید به قید شودگاه نمیهیچ قید شود ولی فرد که طبیعت مقید بهندارد  هم

دایره این  بیعتاًط ،یعنی طبیعت انسان به قید علم «االنسان العالم» :گوییمتشخص است. وقتی میو یت پیدا کرده و این مالزم با جزئ

اقم » شود:و گفته می شودبر این اساس وقتی امر به نماز می ،یق از دایره طبیعت مطلق انسان است که این قید را نداردضطبیعت ا

قیدی کنارش  منتهی ؛طبیعت نماز ظهر وجوبی تعلق گرفته به طبیعت الصلوة،حکم  و این امر «ک الشمس الی غسق الیلوللد الصلوی

عبارت  «یللک الشمس الی غسق الولدل لوةاقم الص»پس متعلق وجوب در  .بین الزوال و غروب الشمس است ما وقت این قید ،است

ت قضیه متیقنه ما در مانحن فیه عبار ،به آن یقین داریم است که  یاین، آن چیزدر واقع  .بالوقت الخاص است از طبیعت نماز مقیداً

 .روی نماز مقید به قید وقت چون حکم وجوب به عنوان محمول بار شده است «الخاصوجوب الطبیعة المقیده بالوقت »است  از 

وال منتهی با این قید که بین ز و بار شده روی طبیعت صلوة وجوب محمول است «واجبةروب ما بین الزوال و الغ الصلوة» :گوییممی

عت مقید به قید جا طبیآن ز طبیعت نماز خارج الوقت،است ا چه که مورد شک قرار گرفته عبارتآن . ولیو غروب شمس باشد

قضیه  در. پس وجوبش مشکوک استکه اینجا طبیعت مقید به غیر هذا الوقت فی خارج الوقت  و یقینی است خاص و وقت خاص

ه طبیعت ق وجوب بدر قضیه مشکوکه ما شک داریم در تعلرفته به طبیعت مقید به قید وقت؛ داریم که وجوب تعلق گاول ما یقین 

  .مقید به خارج از وقت

طبیعت مقید به  ،قید وقتطبیعت مقید به  ،شودید به این قید دو طبیعت محسوب میقید با طبیعت مق از نظر عرف طبیعت مقید به آن

 .داندیطبیعت ماست و عرف اینها را دو  جدایی یر عالمطبیعت انسان عالم با طبیعت انسان غبین همانطوری که  .قید خارج الوقت
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المقیده  الصلوة بیعةط»با « قید الوقتطبیعة الصلوة المقیده ب»اینجا هم  ،طبیعت مقید به هذا القید فرق دارد با طبیعت مقید به قید آخر

  .بیندا اینکه اهل مسامحه است یکی نمیها را بباشند و عرف اینمتفاوت می« قید خارج الوقتب

 :گوییم، زیرا میاینجا اساسا محمول ما عبارت است از نجاست. نیست که تغیرش زائل شده است اینچنین یاما در مسئله نجاست آب

کم وضعی حمل شده بر آبی که چنین به عنوان یک حنجاست « نجس، بسبب مالقاة النجسه معط او ریحه او لونه الماء المتغیر»

 جا در هر دو قضیه نجاست کهاین« ذی زال تغیره الکذایی نجس ام ال؟الماء ال»کنیم ، بعد شک میتغییری در او ایجاد شده است

 اشد وت رفته بدر حکم وضعی دیگر مسئله مثل حکم تکلیفی نیست که حکم روی طبیع ،یک حکم وضعی است محمول ما است

. اینجا حکم وضعی دباشنج از وقت از نظر عرف دو طبیعت میخارطبیعت مقید به قید  بگوییم طبیعت مقید به قید وقت و ما مثال

ولی  ،ط به احکام تکلیفی استبوت مربه افراد است یا طبیعگوییم حکم متعلق ینکه ما می؟ اشودیعنی  نجاست روی طبیعت بار می

 طبیعت الماء من حیث هی نه ،شودمی: نجاست روی طبیعت الماء بار گوییم، ما در حکم وضعی نمیطور نیستنیدر حکم وضعی ا

به عنوان یک حکم ، بنابراین چه زمانی نجاست طهارت یا نجاست را ندارد یتاصال قابلمن حیث طبیعت  ،نجس است نه طاهر

. پس باشد مصداق ،فرد شود ،وقتی که این ماء وجود خارجی پیدا کند ؟شود، بار میروی موضوعش که عبارت است از آب ضعیو

. ردگیوضعی قرار میموضوع برای حکم  که وی وجود خارجی ماء رفته است که همان مصداق و فرد طبیعت استدر واقع رنجاست 

یعت آیا حلیت روی طب .کنید روی بیعرا بار میاست  که یک حکم وضعیاین جا حلیت  «احل اهلل البیع» :گوییدشما میوقتی  مثال

د روی بیع شواست بار میحلیت که یک حکم وضعی  ،طبیعت بیع حالل است :معنا ندارد که بگوییم ؟البیع رفته یا بیع خارجی

یع روی ماهیت بحلیت . پس شد حالل است بیعی با این شرایط در خارج واقع اگر .یعنی این بیعی که در خارج واقع شد ،خارجی

ماء ال وصاف سه گانه نجس است، یعنییعنی آب و ماء به قید تغیر یکی از ا« الماء المتغیر نجس» :گوییم، لذا وقتی میرودنمی

  .است نیز همیننجس معنای  ،موقع باید از آن اجتناب کرد گانه اش، آنیر یکی از اوصاف سهالخارجی اذا تغ

  خودهخودب حال فرض کنید این آب خارجی که موضوع برای حکم نجاست شده است ،یقین داریم ای است که به آناین قضیه

است که  جاییزیرا بحث در )، یعنی رنگش که قرمز شده بود به حالت طبیعی برگشت و آن قرمزی از بین رفت ،تغیرش زائل شد

ر جایی بحث د ،شودقرمز منحل که رنگش  آب کر آب اضافه شده باشد اینبه زیرا ممکن است  ،زوال تغیر طبیعی باشد نه عرضی

ه روز قرمزی خون از و بعد از یک هفته یا دآب مانده جایی است که در گیرد، پس بحث خود صورت بهغیر خودباست که زوال ت

 (.و االن رنگ آب اصال قرمز نیستبین رفته 

آن آب و  رنگش عوض شد ، آبی که بعد از مالقات با نجاستکندکه درست است قید این دو آب فرق میاین جا مهم این است 

این ، ولی آیا از نظر عرف نیست دیگر این قیداالن غیر بود خارجا، اما جا قید تآنقرمز نیست، از ده روز این آب بعد و قرمز شده 

رف ، یعنی عاز بین رفت قرمزی آنگوید این همان آبی است که قرمز شده بود و االن ؟ بله، عرف میآب همان آب قبلی است یا خیر

رود ولو این روی مصداق و فرد خارجی می بلکهرود احکام وضعیه حکم روی طبیعت نمی رزیرا د ،بیندموضوع نمی ها را دواین

ها که از نظر عقل وجود هش بود و االن این قید همراهش نیست، اما با همه این تفاوتفرد و مصداق در گذشته یک قیدی به همرا

موضوع در مسئله  پس .االن قرمز نیست ولی ودقرمز بش گوید این آب ده روز پیان آب است و میگوید این همعرف میدارد 

 رنگش، تغیر واسطههاست که ب همان آبیموضوع ، یعنی خود زائل شده است واحد استرش خودبهکه تغی آبی نجاستاستصحاب 
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آن  و درمده وجود آهنمی شود اما در آب کری که تغیر در او بینکه در مانحن فیه استصحاب جاری ا رّسِ .رنگش تغییر کرده است

  .است شود همینیاستصحاب جاری م

ه قید که مقید شده ب لکه روی مصداق و آن فرد خارجی آبب نرفته است «الماء الکر المقید بالتغیر طبیعة»نجاست روی  در آب کر

کنیم ر خارج رنگش متغیر است االن که شک میآبی که دت، ذهن اسغیر برای . حال این تآبی که متغیر شده استرفته، یعنی  تغیر

ضوع وقضیه متیقنه و مشکوکه یکی است، ماز نظر عرف  کنیم. زیرااستصحاب میهمان است( چون موضوع ) ؟نجس است یا خیر

ب طبیعت جوو، کنیممی ما شک جا وقتیاین. در طور نیستاما در مانحن فیه این ،محمول نیز یکی استاین دو قضیه واحد است، 

محسوب  دیگر از نظر عرف یکی به قید المقیده بقید مسلما با طبیعت مقید است و الطبیعة به قید خارج الوقت مشکوک نماز مقیداً

متفاوت می باشند و اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه از بین  لذا قضیه متیقنه و مشکوکه ،داندها را دو طبعیت میعرف این ،شودنمی

  .شودگوییم اینجا استصحاب جاری نمیبخاطر همین است که می ،رفته

 سوال:

 گویید؟چه می ،بعد بیایید و بببنید بگذارید و سه سالکنار مایعی را  . شمایکی است مگر اینکه استحاله شود ،دیگویبله می استاد:

  .همان آب است ،یا چرا این قدر رنگش عوض شده کرده است. رییتغاین مایع  : عجبگوییدمی

  .همان مایع استاین گوید ، میگوید این یک مایع دیگر استنمیعرف پس 

وجوب قضاء را از خود آن دلیل  توانیمیجه این شده که با استصحاب نمیت، ناین آخرین بحثی بود که در باب اوامر مطرح کردیم

قض ا»بلکه باید با دلیلی دیگر به دست بیاید یا ادله عامه مثل آید، نیز به دست نمیوجوب قضاء  اثبات کنیم، همچنین تواجب موق

 اند. دادهنماز و روزه  ءای که در باب روزه یا نماز به خصوص دستور بر قضایا ادله خاصه مثل ادله« مافات

 تم الکالم فی بحث االوامر

 بحث جلسه آینده

 نواهیبحث 

 «والحمد هلل رب العالمین»


